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PRUIBISCHE INKOMSTENBELASTING.- DUUR GELD° 

R~jksmiddelen. De opbrengst der rijksmiddelen over 't jaar 
1899 heeft bedragen f 180.756.806.99 tegen f125.082.511.575 
in 1898 en bij een raining van f 124.997.095. De goede uit- 
komst is in bijzondere mate aan de indireete belastingen te 
danken, die van f 19.588.000 tot f 22.984.000 stegen, en 
hieronder weer in de eerste plaats aan de sueeessier6chteu, 
die van f 11.013.000 in 1898, een laag eijfer, omhoog gingen 
tot een bedrag van f 13.446.000, d. i. f 1.164.000 meet dan 
de raining. Doeh overigens was ook bij alle andere groepen 
van middelen vooruitgang te bespeuren nl. als volgt: direete 
belastingen van f83.468.000 tot 34.085.000, invoerreehten 
van f 8.784.000 tot f 9.175.000, aeeijnzen van f 46.905.000 
tot f47.892.000,  waarborg van f 293.000 tot f 807.000, do- 
meinen van f2.880.000 tot f2.~91.000, posterijen van f9.288.000 
tot f 9.641.000, telegrafie van f l .652.000 tot f 2 008.000, 
akron voor jaeht en vissoherij van f 181.000 tot f 137.000 en 
loodsgelden van f 2.0.03.000 tot f 2.105 000. 

Direete belastingen en aeeijnsen stegen niet aUe. Van de 
eerste had de grondbelasting, van f 12.361.000 klimmende 
tot f 12.469.000 de normale stijging, gingen bedrijfsbelasting 
en vermogensbelasting van f 5.583.000 tot f 5.861.000 en van 
f 7.038.000 tot f 7.240.000. omhoog doch daalde hot personeel 
van f 8.479.009 tot f 8.456.000, niettegenstaande er ditmaal 
de rijwielbelasting in begrepen was. Bepaalt men zieh tot war 
van doze sore behoort tot de stortingen van hot dienstjaar, 
dan was dit f.8.401.000 tegen f8.891.000 hot vorige jaar, 
war dus op een zeer kl~inen vooruitgang wijst; die echter een 
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aeh~eruitgang blijft als men de rijwielbelasting in aanmerking 
neemt Gaa~ her evenals her vorige jaar, dan is op belangrijke 
bijstor~ing niet meet te rekenen, en word~ dus de raining van 
f 8.675.000 laug niet bercikt Van de bedrijfsbelasting behoort 
tot her dienstjaar 1899--1900 een sore van f 3.225.000, van  
de vermog'ensbelasting een van f 5.095.000, welke cijfers een 
vorig jaar waren f 3.138.000, respectievelijk f 4.963.000. 

Bij de aceijnzen bleef het gedistilleerd terug nl. op f25.726.000 
tegeu f I~6.095.000 (raining f~6.200.000). In 1897 was 't eijfer 
f~6.257,000, in 1896 f26.•97.000, het hoogste bedrag dat 
bereikt is. De stijging van den suikeraeeijns was weer belangrijk 
nl. tot f 13.31¢.000 bij een raining van f11.880.000. In 1898 
was de opbrengt f12.655.000, in 1897 f10.716.000, in 1896 
f9.668.000. De wijnaeeijns was zoo goed als stai, ionair (fl.839 000 
tegen f l.840.000~, de bieraeeijns steeg van fl.407.000 tot 
f l.428.000 (een reel geringere stijging dan na 1897, toen 
hij f1.816000 bedroeg), de zoutaeeijns van f i.4@2.000 tot 
fl.516.000 en de vleeschaeeijns van f3.425.000 tot f3.537 000. 

Van de indirecte belastingen waren behalve van de boven 
gememoreerde sueeessierechten, die alleen in 1891 en 1892 
hooger opbrengst gaven, de eijfers als volgt: zegelreehten 
f 3.516.000 tegen f 3.335.000, registratie-reehten f 5.403.000 
tegen f4.768.000 (deze waren sedert 1895 vrijwel stationair 
geweest), hypotheekrecht, en f 567.000 tegen f 466.000, een bui- 
tengewone stijging. 

Van de verdere middelen, waarvan w~j de eijfers boven reeds 
noemden, verdient vooral de aandaeht de zeer belangrijke stij- 
ging van de opbrenst der telegrafen, voor een deel aan de 
uitbreiding der telefoondiensten toe re. sehrijven, n]. met 
f350.000. Eerst na 1896 is in dit middel stijging van betee- 
kenis te eonstateeren. 

De totaalopbrengst der middeten in duizendtallen was in de 
laatste jaren 1891~: f119.752, 1893: 115.090, 1894: 118.279, 
1895: 120.757, 1896: 122.120, 1897: 122.648, 1898: 125.087, 
1899 : 180.756. 

Ylot tende schuld. Bij her begrootingsonderzoek in de 
Eerste Kamer werd in 66n afdeeling de aandacht gevestigd op 
de uitgifte van vlottende schuld. 



De vraag werd gedaan of dat geen nadeelige gevolgen 
voor handel en nijverheid heeft. 

Op de geldmarkt is in den regel sleeht~ voor een beperkt 
bedrag nan sehatkistpromessen plaats, althans op aannemelijke 
voorwaarden. Zoodra zij een cijfer van eenige be~eekenis over- 
sehrijden, zoeken zij onderkomen in de portefeuille der Neder- 
landsehe Bank en vermeerderen zij die vaak niet onbelangrijk. 

Bij geringe eredietvraag moge daartegen op her oogenblik 
der uitgifte geen bezwaar zijn, bij verlevendiging daarvan, die, 
getuigen de gebeurteuissen van her afgeloopenjaar, onverwaeht 
kan iutreden, kunuen zij aanleiding zijn, dat de Bank verplioht 
word~ tot een diseontoverhoogiug te besluiten. De Staat moge 
dan, ook wijl hij deelhebber is in de winsten tier Bank, des- 
niettemin op gunstige voorwaarden gelden hebben geleend,hij 
zal dit in meerdere of mindere mate gedaan hebben ten koste 
van handel en nijverheid, die bij een lagen rentestand belang 
hebben, gezwegen hog,  dat de uitgifte van bankbilje~ten, die 
tegen de sehatkistpromessen plants vindt, den uitvoer van 
muntmateriaal kan hebben geprikkeld. 

Men erkende, dat de laatste diseontoverhoogingen hoofdza- 
kelijk door andere omstandigheden zijn veroorzaakt, en aehtte 
her zelfs mogelijk, dat de vlottende sehuld van den Staat daarop 
van weinig invloed is geweest. Maar zeker is her, dat de ait- 
gifte van sehatkistprommessen voorheen, zelfs in groote mate, 
verhooging van he~ bankdiseonto heeft ten gevolge gehad ,  en 
dat zij in de toekomst weder zoodanig gevolg zou kunnen 
hebben of een verlaging van her diseonto vertragen, wanneer 
de vlottende sehuld niet tot een betrekkel[jk gering bedrag 
beperkt blijft. 

De Minister van Finanti~n sehijnt, blijkens onlangs door 
hem in de Eerste Kamer gesproken woorden, zieh dit bezwaar 
niet te verhelen, doeh van meening te z i jn ,dathetkan worden 
ondervangen door bij verlevendiging van eredietvraag sehatkist- 
biljetten in stede van promessen uit te geven. Her is op dit 
oogenblik nog onbekend in hoeverre dit middel zal slagen, 
maar al zou her voile bedrag van f 15.000.000, dat thans 
wordt uitgegeven, geplaatst worden, her blijft dan nog te 
onderzoeken, of de fondsenmarkt dan wel de geldmarkt ze heeft 
genomen. Zou heL laatste her geval zijn, en ten aanzien van 
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~en groot deel is dit waarsehijnlijk, waar sehatkistbiljetten aan 
de vraag naar gddbdegging op langen termijn niet voldoen, 
dan zou de Staat gelden, thans op prolongatie of in wissels 
uitgezet, tot zieh hebben getrokken en zouden de sehatkist- 
biljetten in zooverre op de geldmarkt denzelfden invloed als 
sehatkistpromessen uitoefenen. 

De uitgifte is dus waarsehijnlijk voor een deel, wellieht zelfs 
voor een groot deel, een palliatief en heeft bovendien her na- 
deel, dat, moeht v66r den vervaltijd tier biljetten her tijdstip 
aanbreken, waarop eonsolidatie van vlottende schuld geraden 
wordt, daartoe niet zal kunnen worden overgegaan, zonder 
dat renteverlies wordt geleden. De vervaltijd der biljetten op 
1 Januari 1901 is in elk geval voor de plaatsting eener leening 
weinig gesehikt. 

Afgeseheiden van dit alles is er reden om her bedrag der 
vlottende sehuld, niet zoo als vroeger, tot een vrij hoog cijfer 
te doen oploopen, alvorens haar door uitgifte eener leeningte 
eonsolideeren. 

Bij kleine leeningen zullen betere voorwaarden worden be- 
dongen, dan bij uitgiften van een groot bedrag, dat, naar de 
ervaring leert, niet gereedelijk plaatsing vindt. 

Hierop antwoordt de Minister: 
De vraag is gedaan of uitgifte van vlot.tende sehuld geen 

nadeelige gevolgen heeft voor handel en nijverheid? Bij bet 
stellen dezer vraag had men niet her oog op tijden van ge- 
ringe kapitaalbehoefte, maar op tijden als die der laatste zes 
of zeven maanden, toen de kapitaalbehoefle zeer levendig was 
en zij herhaalde renteverhooging bij de Nederlandsehe Bank 
noodzakelijk maakte. 

De vraag laat sleehts een bevestigend antwoord toe. Den 
21 ~t~n Juni 11., toen de "Bank haar rentekoersen begon op te 
slaan, waren de effeetenbeleeningen aanmerkelijk gestegen. Den 
20 ' ~  .September 1898, bij de jongst voorafgaande verlaging 
der beleeningsrente, hadden zij ongeveer 30 millioen bedragen; 
nu stonden zij op 55 millioen. Onder die omstandigheden had 
een omloop van sehatkistpromessen als in de tweede helft van 
1899, vail 12 tot 20 millioen, natuurlijk meer beteekenisdan 
vroeger, en die beteekenis werd hog grooter toen, onafhankelijk 
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vau de Staatsbehoef~en, ook de diseonteeringen bij de Bank 
aanmerkelijk begonnen aan te groeien. 

De ondergeteekende heeft dan ook gemeend, zoodra dit met 
eeoige k~ms op goeden uits]ag kan gesehieden, een maatregel 
te moeteu nemen, s~rekkende tot vermindering tier loopende 
diseonto's van sehatkistpromessen met 15 millioen. Her is hem 
aangenaam te kunnen mededeelen, dat deze maatregel volkomen 
is geslaagd. Her aangeboden bedrag van 4 pCt sehatkistbiljetten 
is thans geheel genomen. 

Meer dau een palliatief is dit zeer zeker niet, en zoodra de 
tijdsomstandigheden gunstig zijn, moet tot eonsolidatie der 
sehuld worden overgegaan. De mogel£jkheid die in her Voor- 
loopig Verslag wordt gesteld, dat deze 15 millioen voor een 
deel werdeu onttrokken aan de prolongatiemarkt, is voorzeker 
niet te looehenen. Maar ook dan zou de maat.regel zijn nut 
hebben, want heg is beret, dat de prolongatiemarkt dan dat de 
Bank van middelen wordt ontbloot. Een hooge prolongatierente 
werkt den toevoer van buitenlandsehe fondsen tegen en heeft 
als zoodanig zijn goede ziide ; een hoog diseonto eehter is op 
zieh zelf sehadelijk voor de belangen van handel eu ni.iverheid. 
Tussehen die beide soorten van rente bestaat wel verband, 
maar niet in dien zin, dat beide altijd p a r i  p a s s u  zouden 
stijgen of dalen. 

De vorm der nu uitgegeven biljetten is eehter zoo gekozen, 
dat z~j her karakter dragen van effeeten en daardoor allieht 
met voorbijgang van andere fondsen, voor een groot deel althans~ 
zullen genomen zijn. 

Her geopperde bezwaar, dat vddr den vervaltijd der biljetten 
een gunstig tijdstip voor eonsolidatie der sehuld zou kunnen 
aanbreken, moeht bier niet wegen, te minder, nu thans opnieuw 
is gebleken, dat her begin van her jaar gewoonlijk her gunstigste 
tijdstip is voor den Staat om geld op te nemen. En de keus 
van den vervaltijd, 1 Januari 1901, zal bier geen moeilijkheden 
baren. ¥oor enkele weken kan men zieh altijd redden. 

Met de slotsom der besehouwingen kan de Minister zieh 
vereenigen. Kleine leeningen zijn zeer s~ellig boven groote te 
verkiezen. 

Hierbij zij aaugeteekend, dat bij a~nkondiging op 28 Dee. 
Eco~. t900. t0 
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1899 io de Staatset. de iosehrijving op de 15 millioen sehatkist- 
biljetten is opeogesteld. In de Staatsot. van 13 Jam werd mede- 
gedeeld, dat was ingesohreven voor f 10.700.000. Toendaarop 
de insehrijving hog tot 17 5an. was opengesteld, werd hog voor 
f 2.347.000 ingeschreven. En eindelijk bij hernieuwde open- 
stelling van 22 tot 25 Jan. werd ook her restant genomen. 

Arf ike l  ~43. De regeering heeft thans ingediend een wets- 
ontwerp tot wijziging van dit artikel der gemeentewet. Her zal 
volgens het voorstel worden gelezen als volgt. 

I. De directe belastingeo, bedoeld in a. 240c, worden met 
of zonder aangifte der belastingsehuldigen geheven, [hetzij naar 
her gesehatte inkomen, hetzij naar eeo inkomen, afgeleid uit 
den uiterlijken staat, volgens in de belastingverordening ver- 
melde grondslagen. 

I1. Bij de sehatting van het inkomen worden, behoudens her 
hierna bepaalde, alle deelen daarvan in rekening gebraeht op 
hun werkelijk zuiver bedrag. Wisselvallige inkomsteo kunnen 
berekend worden naar her gemiddelde over twee of meer jaren. 

I I I  Her belastbaar inkomeo wordt verkregen door her ge- 
schatte of afgeleide inkomen te verminderen met een sore voor 
noodzakelijk levensouderhoud, welke sore voor alle aanslagen 
gelijk is, of, in. verband met de samenstelling van her gezin, 
op gelijken voet berekend wordt. 

IV. Her perGentage van hefting is voor alle belastbare inkomens 
gelijk. Met afw~jking van dezen regel is her geoorloofd her 
tarief der belasting op zoodanigen voet in te richten, dat een 
stijgend percentage wordt geheven van toenem'._'l~gen van her 
belastbaar inkomen op dat tarief, mits: 

1 °. geen toeneming als hierboven bedoeld zwaarder wordt 
belast dan met tweemaal her percentage, geheven van een belast- 
baar inkomen gelijk aan de kleinste sore, welke voor nood- 
zakelijk levensonderhoud wordt afgetrokken; 

2°. her percentage hetwelk van toenemingen wordt geheven 
bij geen enkele opklimming in bet tarief daalt, maar ook niet 
verder stijgt, wanneer her belastbaar inkomen zevenmaal de 
kleinste sore, we]ke voor noodzakelijk levensonderhoud wordt 
afgetrokken, bedraagt. 

¥. Indeeling der inkomens in klassen is geoorloofd, mits de 
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verdeeling der lasten daarbij sleehts weinig versehilt van die 
welke bij toepassing van de in dit artikel gestelde regelen zou 
worden verkregen. 

In verband hiermede meent de regeering, dat in art. 240e 
kunneu vervallen de woorden .of naar de vertering., omdat de 
belasting naar een inkomen, afgeleid uit den uiterlijken staat, 
eigenl£jk ook een inkomstenbelasting is. 

Een derde art~. bep~alt: .De plaatselijke verordeningen, v66r 
1 Januari 1901 met inaehtneming dozer wet vastgesteld en 
goedgekeurd, vallen niet onder de toepassing van a. 14 der wet 
van 24 Mei 1897 (Stbl. N °. 186)., noodig omdat anders de 
volgens doze we~ vastgestelde en goedgekeurde verordeningen 
weder zouden moeten vervallen, daar ze niet alle bereikt worden 
door de bepa]ing van art. 15, 3 e lid dier wet. 

Uit de toeliehting bl[jkt, dat her s~elsel gebaseerd is op de 
theorie door den hoogleeraar Roehussen in dit tijdsehrift (aft. van 
Juni 1897) ontwikkeld. Voorts blijkt, da~ Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland en Noordbrabant een wijziging van art. 243 
hebben aanbevolen, die van ~riesland ze hebben oi,traden. 
Adviezen waren van Gedeputeerde Staten uiet gevraagd, maar 
wel waren hun inliehtingen gevraagd omtrent den finaneieelen 
toestand van eenige gemeenten, van welke met hot oog op de 
t~egenwoordige heffingen te waohten was, dat toepassing van 
hot nieuwe reeht een niet onbelangrijke wijziging zou brengen 
in de verdeeling der bestaande lasten, waarbij zij overigens in 
de gelegenheid werden gesteld bij toezending van de desbetreffende 
staten en tabellen hun opmerkingen te voegen. 

Blijkens bijgevoegde lijst waren 74 adressen ingekomeu om 
nan te dringen op wijziging van 't bestaande art. 24~3. De 
groote ,ueerderheid daarvan vroeg om behoud eener .matige 
progressie-; sommige verlangden iu 't algemeen vrijheid om 
progressie in te voeren; een enkel (gem. Hoogezand)verlangde 
een voor alle gemeenten gelijke progressie. In een 14,-tal werd 
gevraagd om de bevoegdheid inkomsten uit bedri.jf lager ann 
te slaau - -  de meeste noemen hot eijfer van 25 pot. - -  dan 
die uit vermogen; waarom de regeering daarin blijkbaar niet 
heeft kunuen treden, verklaart de memorie van toeliehting 
niet. 1!16n adres (gem. Assert) vroeg om verlenging van den 
t~erm[jn binnen welken de verordeningen moeteu worden her- 
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zien of om dispensatic voor sommige gemeenten voor de herzie- 
ning. De meeste adressanten zijn gemcenteraden uit her Noorden 
of ook spcciale vereenigingen of kiesvereenigingen aldaar, maar 
ook nit andere provincifin, met aame nit Zeeland en Noord- 
Holland ontbrckcn de adressen niet. 

Vakvereenigingen in Frankr i jk .  Blijkens her jaarboek 
der vakvcreenigingen van her Fransche ministeric van koop- 
handel, bedroeg her aantal wettig samengestelde vakver- 
ecnigingen in Frankrijk op 1 Januari 1899 ruim 6300 met 
ongeveer 1.1 millioen leden. De vereenigingen waren in 1899 
aldus naar haar aard verdeeld: 1965 patroonsvercenigingen 
met 151,624 leden, 2361 werklicdenvereenigingen met 419.761 
leden, 176 gemengde vereenigingcn met 84.286 leden en 1824 
landbouwvereenigingen met 491 692 tcden. Vergelekcn met her 
vorigc jaar wijst her aantal vereenigingen in alle groepen, 
met uitzondering der gemengde, een vermcerdering aan; en 
her ledental in de landbouwsyndicaten en de gcmengde ver- 
eenigingen een vermeerdering, in de beide andere groepen 
een vermindering. 

[-Iet aantal instellingen door de vakvercenigingen bekostigd 
bedroeg .3600, daaronder waren 789 hulpkassen, 648 boekerijen, 
659 plaatsingbureau's en 860 vakcursusscn. 

Her aantal arbeidsbeurzen, bedrocg op i Januari 1899 vijf 
en twintig met 1136 aangesloten vereenigingen en omstreeks 
160000 leden. Gclijk men weet zijn deze beurzen in Frankrijk 
niet enkel instellingen tot plaatsing van wcrkliedcn, maar 
tcvens de zetel der vakvereenigingen, die er vergaderingen 
houden, boekerijen inrichten enz. Deze beurzen wordcn van 
overhcidswege gesteund; voor inrichtingskosten droegen de ge- 
meenten francs 3.1 millioen bij, tcrwijl zij bovendien een 
jaarlijksehe subsidie genieten van 161000 francs van de zijde 
der gemeentebesturen en ~0000 francs van de departementen. 

In 1898 werden door de beurzen behandeld, voor zoover 
bekcnd, 88000 aanvragen van werkgevers en 45000 van werk- 
lieden. GeplaMst werden voor vast 47000 en voor tijdelijk 
38000 wcrklieden. 

Trade Unions. De federatie der T r a d e U n i o n shie ld  in 



158 

Januari in Birmingham een vergadering, waarbij bleek, dat 
zij 380.000 leden telde en wekelijks aan eontributie 8000 pd. st. 
opbraeht. Zij heeft zieh plaatselijk gesplitst in 8 distrieten. 
Londen, Bristol, Birmingham, Manchester, Leeds, Neweast.le, 
Glasgow en Belfast. 

Ongeval lenverzekering.  Duitsehlands Rijksdag heeft thans 
in behandeling en naar een oommissie van 28 1eden verwezen. 
een novelle op de ongevallenverzekering, die eigenlijk al in 
1897 aanhangig is gemaakt, dooh teen in de commissie op 
zooveel verzet stuitte, dat de regeeriug haar h'eeft teruggenomen 
eu omgewerkt. 

[d[et ontwerp beoogt in de eerste plaats uitbreiding dezer 
verzekering tot alle arbeiders, gebezigd bij timmermans-, met- 
selaars- en leidekkersarbeid en alle verdere verzekeringspliehtige 
bouwvakken, ook als zij niet persoonlijk bij den eigenl£jken 
bouw werkzaam zijn; tot alle brouwerijen, slage6jen, slotema- 
kerijen, smederijen en glazenwasseherijen, onversehillig den 
omvang van her bed6jf; tot allen vervoer, en magazijnarbeid, 
verbonden aan alle boven den kleinhandel gaande handelsbe- 
drijven; tot de zeevaart met sehepen van niet meer dan 50 M "~ 
brute en tot de zee- en kustvisseherij; tot de huisel[jke en 
andere diensten, waartoe verzekeringspliehtige personen door 
de werkgevers gebrnikt worden. Ten aanzien der sehadeloos- 
stellingen wordt bepaald, dat ook aanspraak op renten zullen 
hebben de kinderen van een alleenstaand vrouwelijk persoon, 
de weduwnaar en kinderen eener wegens ongesehiktheid tot 
arbeiden van den eehtgenoot den kost verdienende vro~lw, 
zoomede ouderlooze kleinkinderen. De beperking van den waeht- 
tijd waarop van vele zijden is aangedrongen, wordt niet voor- 
gesteld ; sleehts wordt bepaald, dat de B e r u f s g e n o s s e n  s eha f t  
de K r a n k e n k a s s e  heeft sehadeloos te stellen veer bet 
wettelijk minimum van 't ziekengeld, dat na afloop der tweede 
week genoten is, als aan 't eind der dertiende week een rente 
wordt toegew.ezen De nieuwe verzekeringspliehtige bedrijven 
zullen door-den Bondsraad in B e r u f s g e n o s s e n s e h a f t e n  
verdeeld of b~,j bestaande ingedeeld worden. De seheidsge- 
reehten worden vereenvoudigd door de bepaling dat die veer 
de I n v a l i d e n r e n t e  ook competent, zijn veer de ongevallen- 
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rente. Van het~ vroegere voorstel om her. R, e i e h s v e r s i e h e -  
r u n g s a m t  all(~dn een eassatierecht te geven,  en 't uiet 
meet te laten beslissen over de vrageu, of en in welke 
mate er vermindering van gesehiktheid tot werken is ingetreden 
en of de berekening van her jaarsalaris op een feitelijke d~valing 
berust,  is afgezieu op her ernstige verzet van versehillende 
z[jden. Thans wordt voorgesteld, ten einde den arbeid van dit 
liehaam eenigermate te verliehten, dat r e e o  u rs (in tegen- 
stelling van r e v i s i o n of, eassatie) zal uitgesloten zijn, als een 
rente van niet meer dan 25 pCt. wegens verminderde ge- 
sehiktheid tot werken is toegekend, als ' t  beroep wordt iuge- 
steld zonder opgaaf van gronden, en als ' t n i e t  ontvankelijk 
of klaarblijkelijk ongereehtvaardigd is. Niet ontvankelijk is her, 
als her wordt ingesteld tegen de beslissingen over verplegings- 
kosten, begrafenisgeld, de opneming in een ,Hei |ansta l t . ,  Nog 
wordt bepaald ten einde te komen tot een vermiudering van 
beroepen, dat voorsf, ellen tot wijziging der toegewezen rente 
wegens verminderende gesehiktheid na twee jaren sleehts om 
he~ jaar mogen worden gedaan: me~ eeuige beperking overigens 
tea aanzien van wie her reeht hebben deze beroepen in te stellen. 

P r u i s i s c h e  i n k o m s t e n b e l a s t i n g .  Over her jaar 1899 waren 
er in deze belasting aangeslagen 3.094.428 personen met een 
aanslag van 159 555.722 Mark tegen 2.909.401~ aanslagen met 
en aanslag van 146.738.875 Mark in 1898. Van de aanslagen 
golden 3 .092166 tegen 2.987.279 natuurlijke, 2 2 6 2  t, egen 
2.124, reehtspersonen. De eerste brachten op 14,6.581.694 Mark 
of 10.169.769 Mark meet dan 't vorige jaar (de vorige stijging 
was 9.]80.886 Mark), de tweede 12.974.0~8 Mark of 2.647.078 
Mark meer (de vorige s~ijging was 2.273.337 Mark). Voor een 
inkomen boven 3000 Mark, waren aangeslagen 390.957 (tegen 
369.384) natuurlijke personen. Hun belastbaar inkomcn was 
gestegen van 3.302.999.330 tot 3.572.337.668 Mark, d. i. 
met. 8 15 pCt. lets meer dan de stijging van 't  totaal der be- 
lastbare inkomens. De opbrengst der belasting was 146.881.694, 
Mark tegen 136.411.925 Mark, waarvan voor de steden 
110.74,9.828 tegen 103.040.229 Mark, en voor her platteland 
34,.831.886 tegen 33.371.696 Mark. De stijging is van 100 
tot 107.4,6 (vorige stijging 100 tot 107.49),  van de steden tot 
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107.'48 (10S '28), voor 't platteland 107.3'4 (108.`20). Per hoofd 
der bevolkiug werd in de steden opgebraeht 7 9'4 (tegen 7.63), 
in de stedelijke distrieten 10.66 (tegen 10.39), op her platteland 
1.89 (tegen 1.77) en over ' t  geheele land '4.48 (tegen '4.'2`2) Mark. 

Nog een paar eijfers, die niet zonder belang zijn. Her aantal 
personen, wier inkomen op minder dan 900 M. is gesehat, 
met hun gezinnen, is van 1895 tot 1899 gedaald van `21.156.4,0'4 
tot 21.153.3'23, terwijl de bevolkiug s~eeg van 30.81`2.583 tot 
3`2.908.839. Pereentsgewijze daalde her aantal diet mingegoeden 
van 68,66 tot 64,`28 pCt. De verdere groepeering is als volgt 
(onder de personeu s~eeds begrepen de gezinuen). 

"1895 "1899 
porsonen, pCt. personen, pot. 

van 900 tot 3.000 Mark. 7.881.049 25,58 9.022.010 27,42 
,> 3.000 , 6.000 >> 746.013 2 , 4 2  858.294 2,61 

6.000 >> 9.500 ~ 186.818 0,61 227.548 0,69 
9.500 z 30.500 >> 140.650 0,46 188.569 0~57 

30.500 • 100.000 ,, 26.035 0,08 38.169 0,12 
boven 100.000 Mark 4.257 0~01 7A79 0,02 

Duur  geld. in de ,,Royal Statistieal Sooiety, heeft onze 
landgenoot C. Rozenraad een interessante lezing gehouden over 
T h e  i n t e r n a t i o n a l  m o n e y  m a r k e t ,  waarin hij velerlei 
onderwerpen behandelde, met de hoofdzakelijke strekking om her 
stijgen der kapitaalrente in den laatsten tijd te verklaren. 

In een overzieht van de handelsontwikkeling der laatste 5 
jaren toonde hij aan, hoe bijna overal handel en nijverheid tot 
buitengewone kraehtsinspaning "waren geprikkeld, en. vooral ill 
hog onontgonnen strekeu, in Afrika en Oost-Azi~, nieuwe 
dgbouehgs hebben gezoeht voor hun produeten, waardoor hooge 
eisehen aau de kapitaalmarkt zijn gesteld. Aangenomen werd 
hierbij onder meer, welke uitbreiding her spoorwegnet in Afrika 
reeds had verkregen waar van de 19.1`26 K.M. 6`220 was aan- 
gelegd door Engeland, 4.935 door Frankrijk, 793 door Portugal, 
350 door Duitsehland, 16'4 door Belgie, 960 door den Vrijstaat en 
1935 door de Transvaal. Voorts hoe russisehe ondernemingsgeest 
Azie exploiteerde door spoorwegen iu Siberia, Turkestan en China, 
door 't garandeeren van een Chineesehe leening, door her stiehteu 
van bankinstellingen in versehillende Aziatisehe handelsplaatsen. 
Yerder hoe ook Belgie aan de beweging deelnam door kapitaal 
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te steken niet alleen in den Congo, maar ook in ondernemiugen 
in Rusland, in Azifi, in Spanje, Italifi en Zwitserland (in doze 
laatste landen in 't aanleggen vail spoor- en tramwegen vooral); 
in Rusland zijn bijv. niet minder dan 105 industrieele onder- 
nemingen van allerlei aard, waarbij hot Belgisehe kapitaal met 

13.600.000 betrokken is. 
Dan hoe de eijfers van in- en uitvoer, de statistieken van 

spoor- en tramwegnetten aantoonen, hoe reusaehtig versehil- 
lende natifin, in de eerste plaats Duitsehland en Engeland, 
dan ook Itali~ en in mindere mate Oostenrijk-Hongarije en 
Frankrijk op eommereieel gebied vooruitgaan. [n dit verbanfl 
wordt ook Nederland genoemd, waarvan eehter niet anders kon 
worden vermeld dan de iuderdaad hoogst belangr@e toename 
van hot soheepvaartverkeer voor RotLerdam, dat war tonnenmaat 
der sehepen betreft van 1895 tot 1899 sterker steeg dan dat 
van Antwerpen en Hamburg (n.1. van 4.177 tot 6143 duizend- 
tallen toils tegen Antwerpen van 5368 tot 6881 en Hamburg 
van 6255 tot 7768). Merkwaardige eijfers zijn voorts ook die van 
de eleetrisehe spoor- en tramwegnetten, waarin Duitseh]and 
verreweg de kroon spant met 6 ~ , 6 9  K M, in 1897 en 1138..20 
in 1898 tegen ~rankrijk g77.86 KM. in 1897 en 869.80 in 
1898, Engeland sleehts 1~7.4,5 in 1897 en 157.~0 in 1898 en 
Itali~ 118.68 in 1897 en ]3"2.70 in 1898. De betrekkelijke 
aehterlijkheid van :~rankrijk en Oostenrijk spruit voort, bij 't 
eerste land air de proteetionistisohe politiek, bi.j 't tweede uit 
den onbevredigenden politieken toestand en 't gemis aan 
ge,nakkelijk bereikbare havens. Zoo zag Frankr[jk de tonnemaat 
zijner koopvaardijvloot dalen van 711.742 in 1886 tot 612.67.2 
in 1898, den invoer, die voor alle anderegroo~e mogendheden 
steeg, dalen van 196 millioen pd. st. in 1895 tot 175 millioen 
in 1899 en evenzoo den uitvoer van 188 tot 140 millioen. 
Toeh blijft Frankrijks invloed op de wereldmarkt van beteekenis 
door zijn a r t i e 1 e s d e P a r i s en door zijn bankwezen. Neder- 
land wordt om zijn vrijhandelstelsel geprezen, dat hot, daarin 
van alle andere landen onderseheiden, ook in zijn koloni~n toe- 
past, maar eijfers omtrent den handelsomzet, die de spreker van 
alle andere landen gaf, verstrekt hij van ons land niet waar- 
sehijnlijk oradat hij de volkomen onbet, rouwbaarheid onzer han- 
delsstatistiek kent. War dien handelsomzet betreft, blijft Groot- 
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Brittanje bovenaan staan, doch de vooruitgang van Duitschland 
is proportioneel greeter gelijk blijkt nit deze hoofdcijfers, die 
de stijging w~n in- en uitvoer van 1~95 tog 1898 aangeveu: 
Engeland invoer van 416 tot 4,70 millioen, uitvoer vau 225 
tot 233 millioen, Duitschland invoer van '212 tot 273 millioen, 
uitvoer van 171 tot 200 mitlioen (Van Engeland alleen zijn 
ook reeds de cijfers van IS99 bekend nl. invoer 485 en 
uitvoer 255 millioen.) 

Van beteekenis ook veer de wereld de1" zaken is in den 
laatsten tijd geworden de intrede van de Unie in de interna- 
tionale politick. De wonden geslagen door de crisis van 1893 
en  door de overmatige papier- en zilveruitgifte, schijnen ge- 
heeld. Tengevolge van de sterk proteetionistisehe politick over- 
treffen de uitvoeren verre de iuvoeren, en door de groote com- 
mercieele ontwikkeling is de Unie erin geslaagd den handetsbalans 
zoodanig tot  haar voordeel te wijzigen, dat zij een greet  deel 
van haar spoorwegfondsen heeft kunnen terugkoopen en nog 
goadverschepingen naar haar havens mogelijk maakt, en thans 
in s~aat zal zijn haar taunt- en bankwezcn op gezonder grond- 
slag te vestigen. Ol~ den duur echter zullen de schadelijke 
gevolgen van 't  protectionisme niet uitblijven. Voorhands stegen 
in de aangegeven jaren de uitvoeren van 164 tot 250 mil- 
lioen (her hoogste cijfer, ook dat van Engeland overtreffende) 
terwijl de invoeren daalden van 160 tot 126. 

Met de enorme eiscben, door de aitbreiding van handel en 
nijverheid nan de kapitaalmarkt gesteld, moest volgens den heer 
Rozenraad de huurprijs van her geld stijgen, en zoo dat hog 
niet in meerdere mate her geval is geweest, was her te danken 
aan de buitengewone goudprodaetie van Transvaal en Austra- 
lia, waardoor her de banken gemakkelijk viel een kas te 
vormen in evenredigheid met haar verplichtingen en versehillende 
landen in staat waren den gouden standaard san te nemen. Her 
gemiddelde disconto was in 1898 te Londen, Parijs, Amsterdam, 
Brussel, Berlijn en Weenen,  2, 2.20,  2.50, g .60,  3.15 en 
4.10 pCt. en in 1896 respectievelijk 2.48,  2, 8.02, 2.85,  
3.55 en 4..09 pCt. bij een voorraad munt en muntmateriaal 
in de banken van 4,10 en 4g l  millioen pd. st., waarvan goad 
31~ cn 315 millioen, bij een eirculatie van 654 en 583 millioen. 
Doch daarna bego,  he~ disconto te stijgen : in 1897 Londen "2¼, 

l:coN. 1900 t0" 
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Brussel 3, Amsterdam, 3~, Berlijn 8~-~; goudvoorraad 850 
millioen, oiroulatie 610 millioen. In 1898 Londen 3,26, Parijs 
~.~0, Amsterdam ~.75, Brussel 3.0~,, Berlijn 4.~8, Weenen 
4.16; goudvoorraad 8~8 millioen, eirelulatie 584 millioen. 
Inmiddels stegen prijzen van grondstoffen, vraehten, loonen 
enz. eL bleek dat Europa eel zware taak op zieh had genomen 
met her in 't leven roepen van allerlei nieuwe ondernemingen 
en her uitvoeren van z~jn haudelsprogram in Afrika en Azi~. 
Hooge eisehen werden gesteld aan de geldmarkt ten behoeve 
van de banken, en de aanvoer van goud was niet voldoende 
om die te bevredigen, te minder waar nieuw aangelegde werken, 
havens, spoorlijnen, telegrafen niet zoo dadelijk voldoende dividend 
betaalden. Hierbij kwamen groote remises van ~.rgentinifi en 
Brazili~ veer wol en kogle, en eindelijk staking van den goud- 
aanvoer uit Transvaal. In Augustus 1899 was her diseonto: 
Londen 8½, Brussel ~ ,  Parijs 8, Amsterdam 4½, Berlijn 5 ,  
Weenen 4½, goudvoorraad 835 millioen, oireulatie 571 mi]lioen. 
In 't begin van October stijgen de koersen weder: Londen 6 
pCt., Brussel 4, Amsterdam 5, Berlijn 6, Weenen 6engoud-  
voorraad 319 millioen, eireulatie 595 millioen. Tijdens den 
oorlog werd her nog erger, en zoo dus tijdelijk de krapheid 
der geldmarkt verklaard wordt door dien buitengewonen toestand, 
is 't toeb duidelijk, dat her geld reeds lang op weg was duurder 
te worden en dat de oorzaken dieper liggen. 

War den goudaanvoer betreft, voerde Engeland van Januari 
tot einde Nov. 1899 in 30.535.075 pd. st. tegen 41.469.773 in 
't zelfde tijdvak in 1898. Van die 80 millioen kwam 14.998.711 
pd. st. uit Transvaal, terwijl gerekend was o'p ~0 millioen over 
't heele jaar, welke raining nu door den oorlog in duigen 
vatt. Er moest nu zelfs in November 4.o~20.50"~ pd. st. goud 
naar Zuid-Afrika worden uitgevoerd. Een gunstig versehijnsel 
is, dat daartegenover de wisselkoers op Londen te New-York 
zoo hoog is gestegen, dat Amerika goud naar Londen ken uit- 
voeren, t erwijl ook de Engelsehe Bank de prijzen veer e a g l  es 
lets heeft verhoogd. Dat de wisselkoers te New-York zoo hoog 
staat niet~egenstaande den veer de Unie gunstigen betalingsbalans 
wordt verklaard uit de hooge sommen, die Amerika hog altijd 
veer dividenden te remitteeren en veer vraehten te betalen heeft. 
alsmede uit de nog altijd overgroote papier-en zilvereireulatie. 



159 

In 't vervolg zijner rede zette de heer Rozenraad verder 
nog uiteen hoe de bankpolitiek tier meeste landen den uitvoer 
van goud belemmert, waardoor in tijden van duur geld een 
nieuwe factor in werking wordt-gebracht om her hog duurder 
te maken. De Duitsehe Bank zorgt altijd haar diseonto zoo 
hoog te houden, dat bij voor Duitsehland nadeelige wissel- 
koersen de binnenlandsehe eireulatie voor uitzending van goud 
moet worden aangesproken. Thans was dan ook volgens 
spreker her diseonto te BerKjn kunstmatig hoog opgedreven, 
tot sehade voor handel en nijverheid. Frankrijk, hoe wel- 
voorzien van goud in de kelders der Bank, belemmert even- 
zeer den uitvoer, hier om politieke redenen. Rusland, waar 
de goudreserve buitengewdon hoog i s -  op "~ November 1899 
863.675.000, roebels terw-ijl de heele papiereireulatie maar 
529.7g0.000 roebels bedroeg--  besehermt toeh angstvallig die 
reserve, omdat her altijd voor zijn Oostersehe politiek goud 
besehikbaar wil hebben. Andere landen moeten hun goud wet 
behouden, omdat hun zwak muntstelsel anders op losse sehroeven 
staat. Alleen Nederland legt evenmin als Engeland den uitvoer 
kunstmatige hinderpalen in den weg. 

Ter nadere toeliehting gaf de beer Rozenraad bij zijn rede 
nog reeksen van tabellen betreffende her diseonto en de goud- 
reserves. 

Sints hij zijn rede uitsprak is overal her diseonto weder tot  
meer normaal standpunt gedaald; toeh blijft her betrekkelijk 
hoog. (8 ]~ebruari Londen 4,  Parijs 8½, Brussel 4½, Amster- 
dam 8½, Berlijn 5~, Weenen 4½ pCt.) 


